
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 769/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 maja 2019 r. 

 
Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

(w odniesieniu do wersji 3.5) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2.Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 1.4  
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Wykreśla się punkt 3 „W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może złożyć 
wniosek o dofinansowanie tylko jednego projektu”. 

Potencjalni Wnioskodawcy 
Poddziałania 1.4.2. Promocja 
gospodarcza regionu są 
zainteresowani realizacją 
projektów dotyczących różnych 
sektorów gospodarki (np. jeden 
Wnioskodawca chciałby 
realizować dwa projekty, każdy w 
ramach innej Regionalnej 
Specjalizacji i dotyczący zupełnie 
różnych branż). Ze względu na 
specyfikę działań podejmowanych 
w ramach realizacji projektu (tj. 
uczestnictwo w targach/imprezach 
branżowych, promocja 
poszczególnych sektorów 
gospodarki) przedsięwzięcia 
realizowane w ramach 
poszczególnych sektorów 
gospodarki (RIS) stanowią odrębne 
projekty. W związku z 
powyższym, IZ WRPO 2014+ aby 
nie ograniczać rozwoju 
poszczególnych branż/sektorów 
gospodarki na jednym obszarze 
(np. gmina) postanowiła umożliwi ć 
jednemu Wnioskodawcy realizację 
więcej niż jednego projektu w 
ramach jednego konkursu.  



 

2.  

2.Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 4.2 
21. Wkład ze 
środków unijnych na 
działanie (EUR) 

Było: 24 272 915,00 
Jest: 22 322 915,00 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w ramach 
Programu związana z dużą liczbą 
pozytywnie ocenionych projektów 
w naborze w Działaniu 4.3 
Gospodarka wodno-ściekowa. 

3.  

2.Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 4.3 
21. Wkład ze 
środków unijnych na 
działanie (EUR) 

Było:76 300 000,00 
Jest: 78 250 000,00 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w ramach 
Programu związana z dużą liczbą 
pozytywnie ocenionych projektów 
w naborze w Działaniu 4.3 
Gospodarka wodno-ściekowa. 

4.  

2.Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.2.2.  
16. Warunki i 
planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 

Było: 
Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie 
takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w 
szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć 
wyłącznie: 
a) zakupu nieruchomości, 
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy 
nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do 
budynku, zainstalowanie windy w budynku, 
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń 
(maks. 10% wartości projektu). 
Jest: 
Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie 
takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w 
szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć 
wyłącznie: 
a) zakupu nieruchomości, 
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy 
nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do 
budynku, zainstalowanie windy w budynku, 
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń 

Zwiększenie % na cross-financing 
przyczyni się do aplikowanie o 
środki większej liczbie 
beneficjentów. 



 

(maks. 10% wartości projektu). 
Dla projektów realizowanych w ramach 5 i 6 typu przyjmuje się możliwość 
zastosowania wyższej wartości wydatków w ramach cross-financingu tj. na poziomie 
maksymalnie 20%. 

5.  

2.Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Wszystkie 
działania/poddziałani
a współfinansowane z 
EFS 
 
17. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych.  
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 
 

Było: 
W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego Poddziałania 
wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej 
równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu  oraz 
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć x%* wydatków 
projektu. 
*wartość różni się w zależności od Poddziałania 
Jest: 
W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego Poddziałania 
wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej 
wskazanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, 
EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może 
łącznie przekroczyć x%* wydatków projektu. 
*wartość różni się w zależności od Poddziałania 

Aktualizacja zapisu w związku z 
planowaną zamianą Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie EFRR, EFS 
oraz FS na lata 2014-2020. 

6.  

3. Indykatywny 
plan finansowy 
(wydatki 
kwalifikowalne 
w EUR) 

Indykatywny plan 
finansowy 
(wydatki 
kwalifikowalne w 
EUR) 

Zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach Działań: 
 Było (euro) Jest (euro) 
działanie 4.2 24 272 915,00 22 322 915,00 
poddziałanie 4.2.1 23 012 915,00    21 062 915,00 
działanie 4.3 76 300 000,00 78 250 000,00    
poddziałanie 4.3.1  72 955 000,00    74 905 000,00 
działanie 9.2 95 132 193,00       95 132 193,00    
poddziałanie 9.2.1 59 132 193,00    60 075 607,57    

poddziałanie 9.2.2 10 000 000,00    9 056 585,43     
 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w ramach 
Programu zgodna z punktem 2 i 3 
załącznika oraz zastosowaniem 
budżetu państwa dla alokacji 
przewidzianej w ramach 
Podziałania 9.2.2 dla ZIT AKO.  

 


